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D E  D R I E T A N D  
 

Jaargang 13, nummer 7 juni 2007 
  
 

REDACTIONEEL 
 
De tijd vliegt. Als je even niet oplet, is het al weer mei en moet je vooruitkijken 
naar een volgend seizoen. Natuurlijk moet eerst het oude seizoen netjes worden 
afgesloten. Vandaar voor de waterpoloërs onder ons een overzicht van alle door 
Jan Mettler bijgehouden statistieken in Onder de Kep.  
 
Voor de wedstrijdzwemmers begint het buitenseizoen en staan de eerste open 
water wedstrijden al weer op het programma. De laatste verslagen van dit 
seizoen zijn behalve op de website natuurlijk ook in deze De Drietand te lezen.  
 
Ook de afdelingen synchroonzwemmen en zwemvaardigheidzwemmen maken 
zich op voor de laatste evenementen: shows en afzwemmen voor diplomaôs. 
 
En ten slotte, maar niet minder belangrijk, vlak voor het einde van dit seizoen 
kunnen jullie nog mee op kamp.  
 
Maar er is ook één afdeling die de hele zomer door werkt: het zwemmend 
redden. Dus als je elke zaterdag wil blijven zwemmen, weet je waar je je kunt 
melden. 
 

Veel leesplezier namens de Redactie 
 

 
 
De redactie 

 
Redactieadres /  

 
Roy Bruggeman Brucknerstraat 9 5494272 
Jan vd Heijden Lijsterbeslaan 82 5476501 
Femke vd Hoeven Rukven 3 0413-229467 
 Heeswijk 

 
Pastoor Dondersstraat 44  
5482 JW  Schijndel 

E-mail:  

femke.wilhelm@home.nl en 

drietand@touche.demon.nl 

 

Bankrekeningnr ABN AMRO: 4703.09.199 tnv penningmeester Neptunus'58 

Website: www.neptunus58.tk 
 
*  kopij inleveren voor 15 juni bij een van de redactieleden of per E-mail  *  

mailto:femke.wilhelm@home.nl
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WAAR MOET U ZIJN MET VRAGEN? 
 

BESTUUR  TAAK ADRES  TEL.NR. 
 

Harrie van Herpen Voorzitter ad interim De Weerelt 4 5476013 

harrievanherpen@hotmail.com 5482 HR  Schijndel 
 

Jan Mettler Secretaris Past. Dondersstraat 44 5474331 
J.H.G.Mettler@home.nl Ledenadministratie 5482 JW  Schijndel 
 

Maarten Pennings Penningmeester Sassenheimseweg 2 5034015 
martoki@hetnet.nl  5258 HL  Berlicum 

 

Peter vd Weijer Zwemvaardigheidszw. Wijboscheweg 73 5493973 
peterlbovandeweijer@home.nl   Zwemopleidingen   5482 EB  Schijndel 
 

Janny vd Sande Waterpolo Tiboschlaan 32 5498981 
broodjeapart@wanadoo.nl 5481 MJ  Schijndel 
 

Vera Hellings Wedstrijdzwemmen Elschotseweg 47 5480209 
christ.vera@hetnet.nl Masterzwemmen 5482 LJ  Schijndel 
 

Femke vd Hoeven Zwemmend Redden Rukven 3 0413-229467 
femke.wilhelm@home.nl Synchroon Zwemmen 5473 VS  Heeswijk 
 

Mieke vd Bersselaar PR Toon Bolsiusstraat 26  5498636 
m.vanden.bersselaar@hetnet.nl 5482 LC  Schijndel 
 

VERENIGINGSCONTACTPERSOON / INSCHRIJVINGEN 
 

Sandra van Eijk  Past. v Geldropstraat 4 5479535 
ajvaneijk@home.nl  5482 JS  Schijndel 
 

WEDSTRIJDLEIDER: 
 

Vera Hellings Wedstrijdzwemmen zie boven 5480209 
Helma vd Kley Wedstrijdzwemmen Moerschot 46  5514773 
    5271 SN  St. Michielsgestel 
 

STARTVERGUNNINGEN: 
 

Vera Hellings Wedstrijdzwemmen zie boven  5480209 

Janny vd Sande Waterpolo zie boven 5498981 
Femke vd Hoeven Synchroonzwemmen zie boven 0413-229467 
 

TEL.NR. DE MOLEN HEY:      5492337 

mailto:harrievanherpen@hotmail.com
mailto:peterlbovandeweijer@home.nl
mailto:Femke.wilhelm@home.nl
mailto:m.vanden.bersselaar@hetnet.nl
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VAN HET BESTUUR 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 25 juni 2007 
 
Het bestuur nodigt alle leden uit om deel te nemen aan de algemene 
ledenvergadering, die op maandagavond 25 juni gehouden zal worden in 
Schijndel. 
 
Plaats:  Broodje Apart, Molenstraat 8, Schijndel 
Tijd:   20.00 uur 
 

Agenda 

¶ Opening 

¶ Notulen jaarvergadering 12 juni 2006 
De notulen zijn op te vragen bij de secretaris (Jan Mettler, Past. 
Dondersstraat 44, Schijndel, 073-5474331, J.H.G.Mettler@home.nl) 
Aan het begin van de vergadering zullen de notulen ook uitgereikt 
worden. 

¶ Ingekomen stukken en mededelingen 

¶ Verslag van de secretaris 

¶ Verslagen diverse afdelingen 

- Synchroonzwemmen 

- Zwemvaardigheidzwemmen 

- Wedstrijdzwemmen 

- Masterzwemmen / Recreanten 

- Waterpolo (SWNZ) 

- Zwemmend redden 

¶ Financieel verslag seizoen 2006/2007 

¶ Verslag kascommissie: (Harrie Verhagen, Harrie van Herpen en Puskas vd 
Wiel) 

¶ Begroting seizoen 2007/2008 

¶ Verslag sponsorcommissie 

¶ Bestuursverkiezing: (Harrie van Herpen is voorzitter ad interim. Kandidaten 
voor de functie van voorzitter kunnen zich bij het bestuur melden tot de 
algemene ledenvergadering. Maarten Pennings en Peter van de Weijer zijn 
aftredend maar wel herkiesbaar) 

¶ 50 jarig bestaan Neptunus ó58 

¶ Rondvraag  

¶ Sluiting 
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Wijziging contributie-inning 
 
Op dit moment zijn er een groot aantal mogelijkheden om de contributie en de 
toeslagen te betalen, namelijk: 
ü Het hele bedrag in één keer, waarbij het lid betaalt na ontvangst van de 
rekening. Hierbij wordt ú5,00 administratie kosten in rekening gebracht. 

ü Het hele bedrag in één keer middels automatische afschrijving. 
ü Het hele bedrag verdeeld over 2 termijnen middels automatische afschrijving. 
ü Het hele bedrag verdeeld over 4 termijnen middels automatische afschrijving. 
 
Om de administratie te vereenvoudigen heeft het bestuur, zoals reeds eerder 
aangekondigd, besloten om het aantal mogelijkheden te beperken tot twee. De 
opties ñAutomatische afschrijving in 1 keerò en ñin 2 termijnenò komen daarmee te 
vervallen. 
Om dit voor elkaar te krijgen, worden bij nieuwe inschrijvingen al een aantal jaren 
deze twee mogelijkheden niet meer aangeboden. 
 
Met ingang van het nieuwe seizoen zal de regeling voor alle leden gaan gelden. 
Leden die nu automatisch betalen in een keer dan wel in 2 termijnen zullen 
overgaan naar automatisch betalen in 4 termijnen. De leden die dit betreft 
ontvangen hierover nog een persoonlijk bericht. 
 
 

Adreswijziging 
 
Met ingang van het nieuwe seizoen zal het postbusadres van Neptunusô58 
opgeheven worden. De volgende adressen kunnen voortaan gebruikt worden. 
 
Het postadres wordt dan geplaatst naar het secretariaat. 
 Postadres Neptunus ó58 

p.a. J. Mettler 
Pastoor Dondersstraat 44 
5482 JW  SCHIJNDEL 
E-mail: J.H.G.Mettler@home.nl 
Telefoon: 073 5474331 

 
Alle post betreffende financiële aangelegenheden mag direct naar de 
penningmeester gestuurd worden. 
 
 Penningmeester Neptunus ô58 
 p.a. M. Pennings 

Sassenheimseweg 2 
5258 HL  BERLICUM 
E-mail: martoki@hetnet.nl 
Telefoon: 073 5034015 

 

mailto:J.H.G.Mettler@home.nl
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DE GROTE CLUBACTIE 
 

Ook dit jaar wil Neptunus ô58 weer mee doen aan de Grote Club Actie. 
Wij willen jullie dit alvast laten weten want de voorverkoop van deze actie start 
op 15 september, want dan beginnen alle clubs in Nederland met de 
voorverkoop. Er is dan dus een hoop concurrentie. 
Net als het afgelopen jaar zullen er een paar kleine prijzen zijn voor de leden die 
de meeste loten verkopen. 
 

En van ieder verkocht lot mag het verkopende lid iets houden.  
 

Voor de eerste 19 loten mag je ú 0,10 per lot houden, verkoop je tussen de 20 en 
39 loten dan mag je ú 0,25 per lot zelf houden, tussen de 40 en 49 loten zelfs ú 
0,40 per lot en als je 50 of meer loten verkoopt is ú 0,50 per lot voor de 
aanvulling van je zakgeld. Dus bij 50 verkochte loten is dit 50 x ú0,50 = ú 25,00, 
en kans op de extra prijzen. 
Dat is dus mooi bijverdienen in september. 
 

Hoe werkt het? Voor ieder verkocht lot van ú 2,50 mag de club ú 2,00 houden en 
jij zelf dus ook een beetje. 
De voorverkoop begint op 15 september, dan mag je dus pas de deuren langs en 
bij iedereen aanbellen. Maar je kunt natuurlijk nu al bij familieleden, vrienden, 
buren en bekenden aangeven dat de loten bij jou moeten worden gekocht. 
 

Dus 
1. De club koopt op voorhand een  aantal loten. 
2. Mensen geven hun naam, adres en het aantal loten dat ze willen kopen 

aan op het Grote Clubactie formulier. Dit kan officieel pas vanaf 15 
september, eerder vragen kan geen kwaad als je veel loten wilt verkopen. 
Je kunt loten verkopen tot 27 oktober. 

3. De loten worden vanaf 3 oktober bij de club afgegeven en rondgedeeld bij 
de verkopende leden. 

4. De trekking is op 22 november, waarbij leuke prijzen te winnen zijn. 
 

Wat moet je doen als je loten wilt verkopen? 

Type of schrijf je naam en adres en het aantal loten dat je denkt te verkopen even 
in een mail of op een briefje en stuur dit naar: 
DGC@touche.demon.nl of  
Roy Bruggeman, Brucknerstraat 9, 5481 KZ te Schijndel of  
Harrie Van Herpen, De Weerelt 4, 5482 HR te Schijndel   
 

Zet er even bij dat het om de grote clubactie gaat. 
 

Na woensdag 5 september zijn de officiële verkooppakketten beschikbaar. Deze 
zullen tijdens de zwemlessen en trainingen worden uitgedeeld aan de verkopers.  
 

Wij zullen jullie via De Drietand op de hoogte houden, je kunt natuurlijk ook op de 
website van de grote clubactie kijken, www.clubactie.nl. 

mailto:DGC@touche.demon.nl
http://www.clubactie.nl/
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AGENDA MEI - JUNI 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in mei in juni 
maandag 28  
dinsdag - 26 

woensdag - 27 
donderdag -  
vrijdag -  
zaterdag 19 16 (WZ, ZVZW), 23, 30 
 
Vanaf 24 april wordt er gewaterpolood in het buitenbad. 
* Op 16 juni gaat het synchroonzwemmen door. Bij  het zwemvaardigheidzwemmen is 

er geen training maar wordt er examen gezwommen (alleen voor examenkandidaten). 

Het wedstrijdzwemmen gaat niet door. 

 

Zwemvaardigheidzwemmen 
2 juni 15.30 tot 17.30: vrij spelen voor alle deelnemers aan het ster- en 

zwemvaardigheidzwemmen (van woensdag en zaterdag) 
9 juni afzwemmen basispakket zwemvaardigheid IV, tijdens de training 
16 juni afzwemmen basispakketten zwemvaardigheid I, II en III  

14.30 tot 15.45   zwemvaardigheid I 
15.45 tot 16.45   zwemvaardigheid II 
16.45 tot 17.45   zwemvaardigheid III  

 

Synchroonzwemmen 
3 juni competitiewedstrijd bij De Treffers 
9 juni 14.30 ï 15.30 uur: Show voor alle ouders, opaôs, omaôs, vriendjes,  

vriendinnetjes, schooljuffen en meesters, wiskundeleraren, 
bekenden, klasgenoten enz.  

16 juni Training van 13.30 tot 14.30 uur. 
23 juni 14.30 ï 16.30 uur: diplomasessie in Schijndel samen met STE uit 

Eindhoven.  
 

Wedstrijdzwemmen 
 
19-20 mei Brabantse Zomerkampioenschappen in Breda 
26-28 mei Pinkstertoernooi in Purmerend 
1-3 juni NK Jeugd/Senioren in Amsterdam 
9 juni Kring Speedo Finale in Breda 
10 juni Kring Speedo Finale in Uden 
11-12 juni Coopertest 
15-17 juni NJK in Eindhoven 
16 juni Open waterwedstrijd te Vriezenveen  
17 juni Open waterwedstrijd te Spaarnwoude  
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23-24 juni NK Sprint in Drachten 
23 juni Open waterwedstrijd te Stadskanaal  
24 juni Open waterwedstrijd te Breukelen  
1 juli.  Speedo Jaargangfinale in Dordrecht 
1 juli Open waterwedstrijd te Bodegraven  
7-8 juli Netherlands Invitational in Eindhoven 
7 juli Open waterwedstrijd te Oss  
8 juli Open waterwedstrijd te Beusichem 
14 juli Open waterwedstrijd te Wijk en Aalburg  
15 juli Open waterwedstrijd te Zwarte Plasje (Hilligersberg) 
21 juli Open waterwedstrijd te Anna Paulowna  
22 juli Open waterwedstrijd te Geestmerambacht 
28 juli Open waterwedstrijd te Strijen  
 

Kamp 
1 ï 2 ï 3 juni 2007 
 

SPROOKJES ?? 
 

Hallo Kampvriendje s 
 

Ik hoop dat jullie al zin hebben in het kamp.  

Wij in elk geval wel. We zijn al flink bezig om van alles 

voor jullie te verzinnen en vooral leuke spelen en lekker 

eten want dat is het voornaamste dit weekend.  
 

Wij hopen dat jullie het ook leuk vinden om  dit met ons 

te delen. Een veld vol met kinderen, dat belooft heel vet 

te worden. Een tent vol met etende prinsesjes en stoere 

ridders, prinsen en aladins.  

En natuurlijk komen jullie allemaal verkleed in jullie mooiste sprookjespak of 

jurk.  
 

Alle inschri jfformulieren zijn al ingeleverd. 

Binnenkort kun je van ons extra formulieren 

verwachten om in te vullen. Ja, bij een kamp komt 

heel veel kijken hoor.  
 

Als je nog vragen hebt, dan kun je terecht bij ons.  
 

Groetjes en tot op het sprookjes kamp  

 de AL  

 Kenn y Steenbakkers  

 Frank Hovenier  

  Saskia vd Dungen  
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Naam: Sandra Schellekens 

Leeftijd: 22 jaar 

Beroep/studie: studeert personeel wetenschapper.  
 

Hoelang zit je bij Neptunus ô58? 
 Ik was 7 toen ik begon, dus dat is in november 

15 jaar.  
 

Hoe ben je bij Neptunus ô58 terechtgekomen? 
Het schoot niet op met mijn A diploma, op 

school. Aangezien dat ik in groep 4 zat en nog 

geen zwemdiploma A had moest ik op zwemles.  
 

Heb je zelf gezwommen? Of zwem je nog steeds? 
Nog steeds. Ik doe wedstrijdzwemmen (en 

openwater zwemmen), diplomazwemmen 

(zwemvaardigheidszwemmen, ik moet nog 

steeds wennen aan die naam) en 

synchroonzwemmen.  
  

Wat doe je allemaal bij Neptunus ô58? 
Zwemmen, zwemles geven bij wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en 

zwemvaardigheidzwemmen. Ik ben de webmaster van de website. Ik ga 

mee als begeleider op zwemkamp. Ik schrijf verslagen. En ik zit in de 

organisatie van de zwem 4 daagse.  
 

Ga je mee op zwemkampen? 
Uiteraard, voor de gezelligheid. Wat moet je anders in je weekend. Het is 

gewoon standaard geworden.  
 

Lees je de drietand? 
Ja, behalve de stukken van het wedstrijdzwemmen want die schrijf ik zelf. 

Het is anders een beetje zinloos.  
 

Hoeveel diplomaôs heb je? 
Mag ik je daar nog even over mailen, maar ik denk zo tussen de 40 en 50 

in. In de mail staat dat ze er 46 heeft.  
 

Wat is je favoriete zwemslag? 
 Borstcrawl, dat is makkelijk vol te houden vooral bij openwater.  

 

Wil je nog wat kwijt aan je fans, of de lezers? 
 Heb ik fans? HaHa.  

Kijk eens op de website, www.neptunus58.tk daar staat nog meer  

informatie op over onze club.  

http://www.neptunus58.tk/
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ZWEMMEND REDDEN 
 

Demonstratie tijdens feestweek zwembad  
 

Op maandag 7 mei waren ruim 20 deelnemers en instructeurs van de 
zomercursus zwemmend redden naar De Molen Hey gekomen om de Schijndelse 
bevolking te laten zien wat zwemmend redden inhoudt. Gelukkig hadden onze 
leden zelf voor veel publiek gezorgd. Het publiek mocht zelfs meedoen bij de 
reddingsacties. Zo leerden ze hoe je een drenkeling uit het water kunt tillen met 
de handreiking. En ook vertelden onze leden hoe ze op een juiste manier een 
reddingsklos of een werpzak naar een drenkeling toe konden gooien om deze 
daarna snel naar de kant te halen. 
Maar niet alleen voor het publiek was het een leuke avond. Ook voor de 
deelnemers zelf was het een aparte ervaring, want alle groepen waren door 
elkaar gehusseld. Dat gaf groepen met veel leeftijd en ervaringsverschil. En dat 
werkte heel goed.  
In die groepen moesten er een aantal situaties opgelost worden, zoals een kind 
dat zonder vleugeltjes in het water gesprongen was, een zwemmer die boven op 
een andere gesprongen was, een zwemmer die na een kilometer zwemmen te 
moe was geworden om naar de kant te zwemmen. En al deze situaties werden 
bijzonder vakkundig opgelost.  
 
Fotos van de demonstratie zijn te vinden op:  
http://picasaweb.google.nl/sandraschellekens/DemoZwemmendRedden070507 
 
Team Zwemmend Redden 
 
 

OPEN SCHIJNDELSE 

ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN 

 

Verslag van twee enthousiaste deelnemers  
 
4 maart: de Schijndelse zwemkampioenschappen 
 
We hebben heel veel spelletjes gedaan, zoals: met een blinddoek cijfers 
opduiken. En letters opduiken en daar een woord van maken. En ook wedstrijdjes 
zwemmen en je kon medailles winnen. 
 
Tom vd Loo en Gijs Deelen 
 
 

http://picasaweb.google.nl/sandraschellekens/DemoZwemmendRedden070507


De Drietand  Pagina 11 

 

ZOMERCURSUS ZWEMMEND REDDEN 
 

Informatie en groepsindeling  
 

De zomercursus zwemmend redden is gestart op 21 april en we zijn onmiddellijk 
hard aan het werk gegaan om er een geslaagd seizoen van te maken. Er vinden 
deze zomer weer een aantal leuke activiteiten plaats: 

- De demonstratie tijdens de feestweek van het zwembad was op 7 mei. 

- De EHaD wedstrijd (Eerste Hulp aan Drenkelingen) in Rosmalen vindt plaats 
in het weekend van 16 en 17 mei. Degenen die mee willen doen, kunnen zich 
aanmelden bij Femke (via mail: Femke.wilhelm@home.nl of via telefoon 06-
12995397). Op de dag van de wedstrijd mag je nog geen 15 zijn en moet je in 
ieder geval brevet 1 hebben.  

- Het examen vindt plaats op zaterdag 29 september.  

- In november wordt er een eigen EHaD wedstrijd georganiseerd voor de 
deelnemers aan het zwemmend redden.  

 
De indeling voor de cursus is als volgt: 
 

Brevet 1 

Nika Bozelie 
Geert vd Dungen 
Sebas vd Wielen 
 

Brevet 2 

Bas Bozelie 
Marleen van Dijk 
 

Brevet 3 

Robin vd Bergh 
Christiaan vd Broek 
Daisy Rombout 
 

Brevet 4 

Sasha vd Bergh 
Yosca Bozelie 
Marian vd Hanenberg 
Lara vd Ven 
Britt vd Wijgert 
 
 
 
 
 
 

Brevet 5  

Bart vd Bruggen 
Amy vd Heuvel 
Vera de Laat 
Gert van Lokven 
Christian Rijkers 
Nikki Vlessert 
 

Brevet 6 

Carolijn van Uden 
Jet vd Bersselaar 
Lies vd Bersselaar 
Manissa vd Brand 
Anouk van Helvoirt 
Angela Klerkx 
Marian Krielaart 
Ilvy de Visser 
 

Certificaat brons 

Kim vd Wijgert 
Jitse Alsemgeest 
 
 
 
 
 

Certificaat zilver 

Mark van Heeswjk 
Tim Klerks 
Romy van Laarhoven 
Demelsa vd Steen 
Wyko vd Wijgert 
 

Certificaat goud 

Rob van Heeswijk 
John Verhagen 
 

Diploma 

Binnenwater A 

Jan vd Bersselaar 
Boukje vd Bruggen 
Nikki Klerks 
Rianne vd Rijt 
Farilde Steur 
Roeland Steur 
Saskia van Uden 
 

Diploma 

Binnenwater B 

Ellen Verhagen 
Simone vd Wijgert

mailto:Femke.wilhelm@home.nl
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Goededag dames en heren, 
 
3 maart jongstleden hebben enkele leerlingen van onze zwemvereniging de 
certificaten kunstzwemmen en nostalgische zwemslagen behaald. Hiervoor willen 
wij hen van harte feliciteren. 

Jap! Kei gefeliciflapstaart allemaal! 

 

En wah we verder nog gehad hebbuh zijn natuurlijk de Skèndelse 

kampioenschappen! Kei toffe spellutjes gedân. 

De officiële bedoeling voor dit festijn is het behalen van de troffee, een gouden 

duikbril. Jaoh, zoôn bling, bling ding. Ja, (zucht) correct Jut, uhm blink, bling, 

ding é  

Mar zu hebbuh toch ok un prijs vor du pegveugels. Weer correct Jut, deze 

prijs wordt het ñbroekjeò genoemd. 

 

Witte wah ik ut tofstu spellutje vond. Da met die sponzen. Juist dat is 

inderdaad een bijzonder aardig spelletje. Ge moest dan onder de douche, de 

spons volamke met water. Daarna uitknijpeh in dun emmer.  

 

En natuurlijk is over de mat lope elk jar weer een succes.  De 

moeilijkheidsfactor ligt i het behouden van je evenwicht.  

Jah en das vor de kids un stuk handiger dan vor de oudurs. 

 
Al met al dus de moeite waard om aan deel te nemen. Dus we zien u volgend jâr 

met genoegen verschijnen. Jap en dan wortut nu wir tijd om er un punt achter 

te zettuh.  

 

Momentje nog Jut, de volgende keer gaan we het hebben over de 
zwemvaardigheidsdiplomaôs en over Neptunus in de media. 
 

Toppie, tot zinas mensuh. 

 

Getekend, 

Jut en Jul 
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VERJAARDAGEN 
 

 In mei     in juni 
 

1 Daniëlle van Boven 3 Paul Muyshondt 

 Lisa Smits 9 Zoë Hellings 

7 Monique vd Pluym 12 Riek vd Braak 

9 Geraltine van Esch 13 Marlies van Lieshout 

10 Noud van Boven 15 Lies vd Bersselaar 

 Jan vd Heijden  Saskia vd Dungen 

13 Rob van Heeswijk  Tom vd Loo 

 Paul Wagenaars  Raomi van Rozendaal 

15 Casper Middag 17 Jurgen vd Meerendonk 

 Wilma vd Veerdonk 18 Anne Oremans 

20 Aniek Pennings  Lara vd Ven 

22 Dora Sengers  Mieke Wouters 

27 Pim de Crom 19 Yosca Bozelie 

28 Puskas vd Wiel  Ina Koomen 

29 Boukje vd Bruggen 21 Britt vd Wijgert 

 Veerle van Grinsven 22 Tommy Schuster 

30 Remy van Aarle 24 Bo vd Hofstad 

31 Daisy Rombout  Eric van Loon 

 Rob Werst  Ronnie Wiersma 

  25 Brigitte van Boven 

  26 Marleen de Laat 

   Kevin Leenders 

  28 Melanie van Dinther 

  30 Desiree Dimmers 

   Candy Lamers 
 

NIEUWE LEDEN 
 

Jan van Helvoirt tijdwaarnemer 
Sander de Laat Zwemvaardigheid zwemmen    
Fabiënne Messerschmidt Zwemvaardigheid zwemmen    
Valerie Messerschmidt Zwemvaardigheid zwemmen    
Arno van Os Master zwemmen  
Sjoerd Peters Zwemvaardigheid zwemmen    
Roanna Schellekens Zwemvaardigheid zwemmen    
Paul Sluijpers Master zwemmen   
Jeffrey Voets Wedstrijd zwemmen    
Giliam vd Wielen Zwemvaardigheid zwemmen    
Nicky vd Wielen Zwemvaardigheid zwemmen    
Lars vd Zanden Zwemvaardigheid zwemmen    
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SYNCHROONZWEMMEN 
 

Wedstrijd uitvoeringen te Helmond  
 

Op 15 april werd de tweede uitvoeringenwedstrijd voor de deelnemers aan de 
aanloopdiplomaôs gehouden. Helmond was deze keer het strijdterrein. Van 
Neptunusô58 waren er 26 zwemsters die allemaal zwommen in een 
groepsnummer en sommigen ook nog in een solo of een duet.  
Het was een wedstrijd. Dat wil zeggen dat er voor elk nummer door 7 juryleden 
punten werden gegeven. Een 3 voor een goede tot erg goede prestatie. Een 2 
voor een mooie prestatie waar nog wel het een en ander aan verbeterd kan 
worden. En een 1 als er een nummer getoond werd waar nog heel veel aan 
verbeterd kon worden. Na een herrekening van de jurypunten kan elke groep 
minimaal 5 punten krijgen en maximaal 15. Alle groepen van Neptunus haalden 
10 punten of meer, een erg goede prestatie. Hieronder de uitslagen: 

Soli  

Spagaatniveau  Hanneke van Weert      10 punten  
 Barracudaniveau Lisa vd Boogaard     13 punten 

Duetten 

 Balletbeenniveau  Wendy Groenendaal, Claudia Mettler  12 punten  
 Spagaatniveau Marjolein Leenders, Rowie vd Oever  15 punten 
 Spagaatniveau Sasha vd Bergh, Alicia Suiker   14 punten 
 Spagaatniveau Judith van Eijk, Milly vd Veerdonk  10 punten  
 Barracudaniveau Leonie en Moniek vd Boogaard   12 punten 

Groepen 

 Basishoudingniv. Lynn van Dijk, Jenna van Gaal, Jetske Korsten, Candy  
       Lamers      15 punten  
 Zeilbootniveau Rachel Brunnen, Daphne Dielissen, Joëlle van Dijk,  
        Marian vd Hanenberg, Devany Lamers 13 punten 
 Balletbeenniveau Laura vd Boogaard, Yosca Bozelie, Michelle Megens 
               10 punten 
 Spagaatniveau Sasha vd Bergh, Judith van Eijk, Alicia Suiker, Milly vd  
        Veerdonk, Hanneke van Weert   12 punten  
 Spagaatniveau Melanie van Dinther, Wendy Groenendaal, Claudia 

Mettler        10 punten 
Aan de hand van deze mooie scores zijn er 14 gouden plaatjes en 18 zilveren 
plaatjes uitgereikt.  
 

Dinsdagavond 8 mei lieten we weer een groot aantal shownummers zien in De 
Molen Hey als cadeautje voor het 12,5 jaar bestaan van het zwembad. Hoewel 
een aantal meisjes in die week op vakantie was, konden we toch maar liefst 16 
muziekstukken laten zien, verdeeld over 2 soli, 10 duetten en 4 groepen. Ook de 
trainsters lieten zien dat ze synchroon konden zwemmen. 
 

Fotos van de demonstratie zijn te vinden op:  
http://picasaweb.google.nl/sandraschellekens/ShowSynchroonzwemmen8Mei2007  

http://picasaweb.google.nl/sandraschellekens/ShowSynchroonzwemmen8Mei2007
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EISEN ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMAôS 
 

De eisen van de basispakketten zwemvaardigheid 
 

Voor elk van de basispakketten (1, 2 en 3) is er een stuk zwemmen met kleding 
toegevoegd. Het kledingpakket is gelijk aan het kledingpakket voor het 
zwemdiploma B van het Zwem-ABC, dat wil zeggen: 
¶ badkleding  
¶ T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen  
¶ lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet 

toegestaan)  
¶ schoenen (bij voorkeur sportschoenen, schoenen zonder zool zijn niet 

toegestaan)  
 

Basispakketten zwemvaardigheid 1 
 

Gekleed zwemmen 

1.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met sprong naar keuze 
(helemaal onder water gaan); na het boven komen aansluitend  

1.2 al watertrappend, van een (meegenomen of toegeworpen) plastic zak een 
drijfmiddel maken en hiermee 30 seconden blijven drijven (benen passief), 
aansluitend 

1.3 proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
 

2.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een kopsprong, 
direct gevolgd door (zonder boven te komen) 

2.2 onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in een 
verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant 
bevindt, na het bovenkomen aansluitend 

2.3 50 meter enkelvoudige rugslag, 2 keer onderbroken door een koprol 
achterover, 

2.4 50 meter schoolslag, 2 keer onderbroken door: 
2.4.1 onder een vlot in de lengte (minimaal 1,5 meter) door zwemmen 
2.4.2 vervolgens er op klimmen en aan de tegenoverliggende kant er af gaan 
2.4.3 wederom onder het vlot door zwemmen 
2.5 proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
 

3.1 Tweetallen. Deelnemer A ligt watertrappend in het water, deelnemer B trekt 
deelnemer A vanaf de kant met behulp van een flexibeam of lesplankje 
naar de kant. 

 

In badkleding 

4.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong naar 
keuze, onmiddellijk gevolgd door 150 meter schoolslag, waarbij minimaal 2 
keer een correct keerpunt wordt gemaakt (met beide handen aantikken, 
afzetten met beide voeten, in borstligging).  

5.1 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), gevolgd 
door 25 meter samengestelde rugslag. 
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6.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een startsprong, 
gevolgd door 25 meter borstcrawl. 

7.1 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), met 
wedstrijdstart, gevolgd door 25 meter rugcrawl. 

8.1 Starten in het water door afzet van de kant, gevolgd door 8 meter 
vlinderslag (met dolfijnslag). 

9.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok, met een sprong naar 
keuze, een aantal slagen schoolslag zwemmen, onmiddellijk gevolgd door 
het maken van een hoekduik en daarna het aantikken van drie pionnen, die 
op een onderlinge afstand van 2 meter minimaal 2 meter onder het 
wateroppervlak zijn opgesteld. 

10.1 In het water, rugligging, handen bij de heupen, 5 meter wrikken (stuwen) in 
de richting van het hoofd, proef afronden met een gehurkte draai. 

11.1 In het water, tweetallen, 4 x de bal werpen (vangen hoeft niet, afstand is 
minimaal 2 meter). 

12.1 Starten in het water, 10 meter polocrawl zwemmen. 
13.1 30 Seconden ongelijkzijdig watertrappen. 
 

 

Basispakketten zwemvaardigheid 2 
 

Gekleed zwemmen 

1.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong 
voorwaarts, (helemaal onder water gaan); na het boven komen aansluitend 

1.2 al watertrappend, van een (meegenomen of toegeworpen) plastic zak een 
drijfmiddel maken en hiermee 1 minuut blijven drijven, aansluitend  

1.3 proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
 

2.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een kopsprong 
direct gevolgd door (zonder boven te komen) 

2.2 onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in een 
verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant 
bevindt, waarna (zonder boven te komen) een pion op 12 meter (van de 
startkant) wordt aangetikt, na het bovenkomen aansluitend 

2.3 50 meter enkelvoudige rugslag, 1 keer onderbroken door achtereenvolgens 
2 keer voorover en 2 keer achterover rollen, 

2.4 50 meter schoolslag, waarbij 1 keer het volgende onderdeel wordt 
uitgevoerd met tweetallen: 

2.4.1 deelnemer A en B zwemmen naar elkaar toe, deelnemer A legt de handen 
op de schouders van deelnemer B en duwt deze even onder water terwijl 
hij/zij er overheen zwemt. Deelnemer B zwemt onder deelnemer A door; 

2.5 proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
3.1 Tweetallen. Deelnemer A ligt watertrappend in het water, deelnemer B 

springt vanaf de kant met een hurksprong te water met een flexibeam of 
lesplankje in de hand, pakt vervolgens de kant vast, strekt de flexibeam of 
lesplankje uit naar deelnemer A en trekt deelnemer A naar de kant. 
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In badkleding 

4.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong naar 
keuze, onmiddellijk gevolgd door 175 meter schoolslag, waarbij minimaal 2 
keer een correct keerpunt wordt gemaakt (met beide handen aantikken, 
afzetten onder de waterspiegel met beide voeten, gevolgd door een hele 
cyclus (armbeweging tot heupen, 1 beenslag) onder water).  

5.1 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), gevolgd 
door 50 meter samengestelde rugslag. 

6.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een startsprong, 
gevolgd door 50 meter borstcrawl (aantikken, keren en verder gaan).. 

7.1 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), met 
wedstrijdstart, gevolgd door 50 meter rugcrawl (aantikken, keren en 
afzetten op de rug) 

8.1 Starten in het water door afzet van de kant, gevolgd door 10 meter 
vlinderslag (met dolfijnslag). 

9.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok, met een sprong naar 
keuze, een aantal slagen schoolslag zwemmen, onmiddellijk gevolgd door 
het maken van een hoekduik en daarna onder water door 2 staande 
hoepels zwemmen die op een onderlinge afstand van 2 meter minimaal 1,5 
meter onder het wateroppervlak zijn opgesteld. 

10.1 In het water, rugligging, handen bij de heupen, 5 meter wrikken (stuwen) in 
de richting van de voeten, proef afronden met een gehurkte draai rechtsom, 
uitstrekken en aansluitend een draai linksom. 

11.1 In het water, tweetallen, 4 x de bal werpen (vangen hoeft niet, afstand is 
minimaal 4 meter). 

12.1 Starten in het water, 10 meter zwemmen met de bal met de polocrawl. 
13.1 30 Seconden ongelijkzijdig watertrappen, op signaal 3 keer omhoog 

komen. 
 

 

Basispakketten zwemvaardigheid 3 
 

Gekleed zwemmen 

1.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong 
voorwaarts, (helemaal onder water gaan); na het boven komen aansluitend 

1.2 al watertrappend, van een (meegenomen of toegeworpen) plastic zak een 
drijfmiddel maken en hiermee 30 seconden blijven drijven, daarna onder 
water gaan, de plastic zak legen, weer boven komen en opnieuw met lucht 
vullen en 30 seconden drijven, 

1.3 proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
 

2.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een kopsprong 
direct gevolgd door (zonder boven te komen) 

2.2 onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in een 
verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant 
bevindt, waarna (zonder boven te komen) een pion op 15 meter wordt 
aangetikt, na het bovenkomen aansluitend 
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2.3 50 meter enkelvoudige rugslag, 
2.4 50 meter schoolslag, onderbroken door: 
2.4.1 een hoekduik, onder water door een poortje heen, een halve draai om de 

lengte-as maken naar rugligging en zo boven komen, 
2.5 proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
 

3.1 Tweetallen. Deelnemer A ligt watertrappend in het water, minimaal 10 
meter vanaf de kant. Deelnemer B springt met een hurksprong vanaf de 
kant te water met een flexibeam of lesplankje in de hand, strekt de 
flexibeam of lesplankje uit naar deelnemer A en trekt deelnemer A 10 
meter in rugligging naar de kant. 

 

In badkleding 

4.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong naar 
keuze, onmiddellijk gevolgd door 200 meter schoolslag, waarbij minimaal 3 
keer een correct keerpunt wordt gemaakt (met beide handen aantikken, 
afzetten onder de waterspiegel met beide voeten, gevolgd door een hele 
cyclus (armbeweging tot heupen, 1 beenslag onder water)). 

5.1 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), gevolgd 
door 75 meter samengestelde rugslag. 

6.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een startsprong, 
gevolgd door 75 meter borstcrawl, waarbij minimaal 1 tuimelkeerpunt wordt 
gemaakt (voorover tuimelen en afzetten in borst- of in zijligging). 

7.1 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), met 
wedstrijdstart, gevolgd door 75 meter rugcrawl, waarbij minimaal 1 
keerpunt wordt gemaakt (op borst draaien, voorover tuimelen en (onder 
water) afzetten in rugligging). 

8.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een startsprong, 
gevolgd door 15 meter vlinderslag (met dolfijnslag). 

9.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok, met een sprong naar 
keuze, een aantal slagen schoolslag zwemmen, onmiddellijk gevolgd door 
het maken van een hoekduik en daarna onder water een hoepel van de 
bodem optillen (deze bevindt zich horizontaal op de bodem, minimaal 2 
meter diep), er doorheen gaan (uitvoering vrij) en vervolgens weer boven 
komen. 

10.1 In het water, rugligging, handen bij de heupen, 5 meter wrikken (stuwen) in 
de richting van het hoofd, aansluitend een salto achterover gehurkt. 

11.1 Starten in het water, 10 meter zwemmen met de bal met de polocrawl, met 
z'n tweeën naast elkaar, de bal twee keer naar elkaar overspelen. 

12.1 30 Seconden ongelijkzijdig watertrappen, waarbij de bal minimaal 3 keer 
wordt overgegeven van de ene naar de andere hand, ruim boven het 
wateroppervlak. 
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Huldiging John Verhagen 
 

Op vrijdag 2 maart werd John Verhagen gehuldigd als een van de 
sportkampioenen van Schijndel. 
 

Neptunus ô58 stijgt 2 plaatsen in D1-competitie 
 

Zondag 18 maart werd in Veghel de 4e ronde van de D1-competitie gezwommen. 
De tegenstanders waren Budel uit Budel, Nautilus uit Veghel en SBC-2000 uit 
Breda.  
 

Na drie van de in totaal vijf rondes stond Neptunus ô58 op een 9e plaats van in 
totaal 26 verenigingen uit Brabant, Limburg en Zeeland. Dit seizoen is het eerste 
seizoen in de D1-competitie, na vorig seizoen gepromoveerd te zijn uit de D2 en 
het doel was dan ook een plek bij de eerste 10. 
 

Met 42 zwemmers werd in Veghel geprobeerd de negende plaats te verdedigen. 
De middag begon voortvarend, met een estafetterecord voor Elke Schellekens, 
Evalie Hovers, Linda en Sandra Schellekens op de 4 x 100 wissel. Vervolgens 
zwom het ervaren viertal Gijs Verhagen, Rick van Hamond, Mark Schellekens en 
John Verhagen op de 4 x 50 vrij overtuigend naar de winst. Aan het einde van de 
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middag stonden eveneens 2 estafettes op het programma. Elke Schellekens, 
Anouk van Lokven, Esra Pennings en Anouk van Helvoirt vormen meestal het 
team voor de 4 x 50 wissel en deze combinatie bleek ook in Veghel weer 
succesvol, want Neptunus '58 was de andere 3 ploegen te snel af. Slotafstand 
was de 4 x 25 vrij minioren 4 en later. Neptunus '58 was de enige vereniging met 
een team en Noud van Boven, Bo Sluijpers, Jeroen van Dinther en Dimphy van 
Grinsven behaalden dus eenvoudig de eerste plaats. 
 

In totaal werden er zeven clubrecords gezwommen: door Anouk van Helvoirt én 
Evalie Hovers op de 200 vrij en de 100 wissel, Anouk van Lokven op de 200 
school, Elke Schellekens op de 50 rug en Linda Schellekens op de 100 vlinder. 
Er werden zondagmiddag maar liefst 55 persoonlijke records gezwommen. 
 

Door twee zwemmers werd een startbewijs voor de Brabantse 
Kampioenschappen verdiend. Mark van Dinther deed dat op de 200 wissel en 
Anouk van Helvoirt op de 200 vrij. Gijs Verhagen zag op diezelfde 200 vrij een 
startbewijs voor de Nederlandse Kampioenschappen net uit zijn handen glippen: 
hij kwam slechts 0,38 seconden tekort om naast de 100 vrij ook op de dubbele 
afstand te mogen starten. Linda Schellekens zwom op de 100 vlinder een 
reservelimiet voor de ñBrabantseò. 
 

De prestaties van de Schijndelse vereniging waren van dermate hoog niveau dat 
deze ronde een 6e plaats behaald werd. In de tussenstand betekent dit een 
stijging van de negende naar de zevende plaats. 15 april staat in Budel de laatste 
ronde op het programma.  
 

Neptunus ô58 toont lange adem 
 

Zondag 25 maart werden in Deurne de Brabantse Lange Afstands 
Kampioenschappen gehouden. Van Neptunus '58 deed een recordaantal van 7 
zwemmers mee. 
Als eerste ging John Verhagen van start. Na 800 meter liet de 15-jarige zwemmer 
een pr van een seconde noteren. Na 1500 meter bleek hij maar liefst 53 
seconden onder zijn oude toptijd en ook ruim binnen de limiet voor de 
Nederlandse Kampioenschappen te zitten. Dit bleek ruim voldoende voor de 
gouden medaille. Vervolgens startte Linda Schellekens op de 400 wissel. Ze 
verbeterde haar pr met iets meer dan een halve seconde, wat goed bleek voor 
een bronzen medaille bij de dames. De jongste zwemmers zwommen de 400 vrij. 
Luke van Hamond finishte in een persoonlijk record van precies 12 seconde als 
5e. Aniek Pennings zwom via een pr op de 200 meter naar een verbetering van 
haar oude pr (van pas 2 weken oud) met bijna 9 seconden. In de serie erna 
verscheen Bente van Bergen aan de start. Het verschil met de uiteindelijke 
Brabants Kampioene was zoals verwacht groot, maar de strijd om het zilver was 
tot op de laatste meter erg spannend. Deze strijd werd met 0.64 seconde verschil 
in het voordeel van Bente beslist. Ze zwom prôs en clubrecords op zowel de 200 
(tevens Brabantse limiet) en 400 meter. Na de pauze stond de 400 wissel heren 
op het programma. Na een pr op de eerste 100 meter (vlinderslag), zwom Gijs 
Verhagen naar een verbetering van zijn pr met maar liefst 36 seconden, helaas 
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iets meer dan een seconde boven de NJK-limiet. Wel bleek de tijd goed voor een 
bronzen medaille. De laatste zwemmer voor Neptunus '58 was Roel vd Kleij. De 
lange middag in het zwembad bleken niet bevorderlijk voor zijn afstand en hij 
werd uiteindelijk 4e. 
 

Op de foto de deelnemers aan de 
Brabantse Lange Afstands 
Kampioenschappen. Boven: Gijs 
Verhagen, John Verhagen, Linda 
Schellekens en Roel vd Kleij. Onder: 
Luke van Hamond, Bente van 
Bergen en Aniek Pennings. 
 

Recreanten 
 

Diezelfde middag werd in Boxtel de 
laatste recreantenwedstrijd van het 
seizoen gehouden. Dit keer stonden 
er alleen estafettes op het 
programma. Dit waren 4x25 of 50 
meter (afhankelijk van de leeftijd) rugslag, schoolslag en vrije slag. Ook stond er 
nog een afsluitende 12x25 meter op het programma. Behalve de winst in deze 
estafettestrijd, ging ook de seizoenswinst naar de Schijndelse vereniging.  
Na afloop van de wedstrijd werden ook de prijswinnaars van de individuele 
klassementen bekend gemaakt. Door Neptunus '58 werden veel prijzen in de 
wacht gesleept. De gouden medailles gingen naar: 
ü 25 meter rugslag: Anouk van Os, Kai vd Zanden, Bo Sluijpers, Jeroen van 

Dinther en John Peters 
ü 50 meter rugslag: Shirley Voets, Daphne Voets, Danny van Grinsven, Vera de 

Laat, Jeroen Trimbach en Alex van Boven 
ü 25 meter schoolslag: Anouk van Os, Bo Sluijpers en Jeroen van Dinther 
ü 50 meter schoolslag: Lara vd Ven, Caroline Peters, Bart van Bergen, Manissa 

vd Brand en Alex van Boven. 
ü 25 meter vrije slag: Anouk van Os, Kai vd Zanden, Bo Sluijpers en John 

Peters. 
ü 50 meter vrije slag; Demi van Os, Caroline Peters en Alex van Boven. 
De eindstand is terug te vinden op de website: http://neptunus58.web-log.nl 
 

Neptunus ô58 bij Paaswedstrijd in Veghel 
 

Maandag 9 april werd in Veghel weer de jaarlijkse Paaswedstrijd gehouden. Met 
7 zwemmers werd daar namens Neptunus '58 aan meegedaan.  
Als eerste verschenen 3 zwemmers aan de start op de 100 vrij. Roel vd Kleij 
zwom dit seizoen al vier keer een 57-er, maar in Veghel zwom hij eindelijk ónder 
de 57 seconden. Zijn tijd was goed voor een zilveren medaille en een nieuw 
clubrecord. Linda Schellekens behaalde op deze afstand brons. Sandra 
Schellekens viel buiten de prijzen. Op de 200 meter wisselslag vervolgens zwom 
Anouk van Helvoirt binnen de limiet voor de Brabantse Zomer 

http://neptunus58.web-log.nl/
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Kampioenschappen door haar pr en clubrecord met een seconde aan te 
scherpen. Dit leverde haar een bronzen medaille op. Jet vd Bersselaar zwom 5 
seconden sneller dan ooit en ook Mark Schellekens was nog niet eerder zo snel. 
Jet zwom zelfs op de eerste 50 meter (vlinderslag) sneller dan haar oude 
persoonlijke record. Lies vd Bersselaar zwom daarna op de 100 meter vrije slag 
2 seconden van haar oude toptijd af. 
Na de pauze verschenen Roel, Linda en Sandra aan de start voor de 100 meter 
wisselslag. Ook hier een nieuw pr en clubrecord voor Roel, maar helaas viel hij 
deze keer net buiten de prijzen. Linda veroverde haar tweede medaille van de 
middag, door in een nieuw pr en clubrecord zilver te behalen. Op de 100 rug 
zwom Mark naar het brons en was er weer een nieuw pr voor Jet. Anouk bleef net 
boven haar beste tijd en even later was er ook geen nieuw pr voor Lies op de 100 
school. Als afsluiter van de middag stond nog de 6 x 50 meter vrije slag op het 
programma. Voor Neptunus ô58 kwamen Roel, Jet, Sandra, Anouk, Mark en Linda 
aan de start. Met een nieuw estafetterecord behaalden ze de 6e plaats. 
De einduitslag was als volgt: 1. Zeester-Meerval (Uden), 2. Nautilus (Veghel), 3. 
De Vennen (Dongen), 4. De Treffers (Rosmalen) en 5. Neptunus '58 (Schijndel). 
 

Neptunus ô58 sluit competitie af met 6e plaats 
 

Zondag 15 april werd in Budel de 5e en laatste competitiewedstrijd van het 
seizoen gezwommen met als tegenstanders Budel uit Budel en Hydra uit Gemert. 
Met 39 zwemmers werd er 84 keer persoonlijk gestart en verschenen er 6 
estafetteteams aan de start. Dit leverde 51 persoonlijke records en 6 clubrecords 
op. 
 

De beste prestatie van de middag kwam op naam van Gijs Verhagen. Op de 200 
meter vrije slag versloeg hij in een nek-aan-nek race zijn directe concurrent en 
bleef ruim binnen de gestelde limiet voor de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen. Eerder had hij op de halve afstand al de limiet behaald. Op 
de 100 meter vrije slag zwom Esra Pennings via een pr van 3,5 seconde naar 
een startbewijs voor de Brabantse Kampioenschappen. Linda Schellekens zette 
op de 50 vrij haar reservelimiet eveneens om in een startbewijs en op diezelfde 
afstand zwom Anouk van Helvoirt als startzwemster van de 4 x 50 vrij estafette 
naar de reservelimiet. Zowel Linda als Anouk zwommen een nieuw clubrecord. 
Anouk zwom op de 200 vrij eveneens naar een nieuw clubrecord. De 11-jarige 
Bente van Bergen sprintte op de 50 vlinder in een pr van 1,2 seconden naar een 
nieuw clubrecord. Ze is met haar toptijd de 5e 'dame' binnen Neptunus '58. Elke 
Schellekens zwom evenals Anouk naar 2 clubrecords. Op zowel de 100 als de 
200 meter rug is haar tijd nu terug te vinden in het clubrecord-overzicht. Door 
haar tijd op de 100 meter heeft de estafette 4 x 100 wissel meisjes junioren (met 
Elke op de rug, Anouk van Lokven op de school, Esra op de vlinder en Anouk van 
Helvoirt op de vrije slag) de reservelimiet voor de Brabantse 
Zomerkampioenschappen behaald. 
 

Ook werden er nog verschillende estafetterecords gezwommen. De tijd op de 4 x 
50 wissel heren stond al op naam van John Verhagen, Mark Schellekens, Roel 
vd Kleij en Gijs Verhagen. Ze wonnen in Budel deze afstand met een voorsprong 



De Drietand  Pagina 25 

 

van 9 seconden en doken vijf seconden onder hun oude record. Anouk van 
Helvoirt, Elke Schellekens, Esra Pennings en Evalie Hovers verbeterden op de 4 
x 50 vrij het oude estafetterecord met maar liefs 22 seconden. Traditioneel is het 
laatste programmanummer tijdens de 5e competitiewedstrijd de 8 x 50 vrij met 
een zwemmer uit iedere leeftijdscategorie vanaf de junioren. Neptunus '58 had 
hierbij 2 teams opgesteld. Het eerste team bestond uit Gijs Verhagen, Esra 
Pennings, John Verhagen, Anouk van Helvoirt, Roel vd Kleij, Evalie Hovers, 
Frank Hovenier en Linda Schellekens en zwom lang gelijk op met Budel. Helaas 
bleek hun snelste heer flink sneller dan Frank. Linda kon de achterstand daarna 
niet meer goedmaken. Een 2e plaats en een nieuw estafetterecord resteerde 
voor Neptunus '58. Mark van Dinther, Bart van Bergen, Jeroen Trimbach en Gijs 
Verhagen werden op de 4 x 50 vrij 2e en op de 4 x 25 school behaalden Jeroen 
van Dinther, Anouk van Os, Noud van Boven en Bo Sluijpers de eerste plaats. 
 

Na de vijf rondes kon de eindstand opgemaakt worden. Daaruit bleek dan 
Neptunus ô58 weer een plaats gestegen is en dus werd in het eerste seizoen in 
de D1-competitie (Neptunus ô58 promoveerde vorig seizoen vanuit de D2-
competitie) een knappe 6e plaats behaald van 26 verenigingen uit Brabant, 
Zeeland en Limburg. Landelijk gezien is de Schijndelse vereniging terug te 
vinden in de top 25. 
 

Youth Swimming Cup in Amsterdam 
 

Zaterdag 21 en zondag 22 april hebben 3 juniorenzwemmers meegedaan aan de 
Youth Swimming Cup in Amsterdam. In het 50-meterbad kwamen Mark 
Schellekens, Gijs en John Verhagen zaterdagochtend ieder 2 maal aan de start. 
Op de 100 vlinder kwalificeerde John zich voor de finale en werd daarin 5e. 
Vervolgens startte Mark op de 100 meter schoolslag, hij behaalde een 31e 
plaats. Voor Gijs stond de 400 wissel op het programma, waarop hij 11e werd. 
Zijn tijd was nog geen 2 seconden boven de NJK-limiet. Daarna zwommen de 
drie jongens nog de 50 vrij. John kwalificeerde zich wederom voor de finale en 
werd daarin 3e. Gijs werd in de series 44e en Mark 63e. Een dag later verscheen 
voor Neptunus '58 alleen John aan de start. In de finale van de 100 vrij werd hij 
4e. Op de 50 meter vlinderslag was John's eeuwige concurrent Mike Marissen in 
de series iedereen te snel af. John volgde op ruim een seconde. In de finale was 
het verschil kleiner, slechts 0.37; Mike werd 1e, John 2e. 
 

NK Masters 
 

In hetzelfde weekend werden in Eindhoven de Open Nationale Master 
Kampioenschappen gehouden. Maar liefst 630 zwemmers van 135 verenigingen 
uit 8 landen deden hieraan mee. Namens Neptunus ô58 kwamen Frank Hovenier 
en Sandra Schellekens aan de start, beiden in de categorie 20+. Frank zwom de 
50 vrij en 50 rug, waarop hij respectievelijk 10e en 5e werd. Sandra kwam, 
verdeeld over 2 dagen, 7 keer aan de start. Zaterdag werd ze 6e op de 800 vrij 
en 200 vlinder, 9e op de 200 vrij en 13e op de 50 vrij. Zondagochtend dook 
Sandra om klokslag 8 uur al in het water voor de 1500 vrij. Ze was als 4e 
ingeschreven en behaalde uiteindelijk ook de 4e eindtijd. Het verschil met de 
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nummer 3 was echter veel kleiner dan vooraf op papier. ôs Middags volgde nog 
de 50 vlinder (12e) en 100 vrij (8e). 
 

Limietwedstrijden 
 

Zaterdag 21 april heeft Roel vd Kleij deelgenomen aan een limietwedstrijd in 
Gorinchem. Roel zwom op de 50 school bijna een seconde van zijn pr af en bleef 
nét binnen de Brabantse limiet. Op de 200 vlinder ging hij snel van start en 
eindigde nét boven de Brabantse limiet. 
 

Zondag 22 april was de laatste kans om limieten voor de Brabantse Zomer 
Kampioenschappen te behalen. Een tiental Neptunus-zwemmers deed daarom 
mee aan een limietwedstrijd in 's-Hertogenbosch. Op de 100 meter vrije slag 
zwom Anouk van Lokven 2,7 seconden van haar oude pr af (slechts 2 maanden 
oud) en behaalde daarmee de reservelimiet. Daarna zwom ze ook nog binnen de 
limiet op de 50 vlinder. Op de 100 school verbeterde Linda haar pr en clubrecord 
met 1,1 seconde en bleef slechts 0.01 boven de reservelimiet. Later zwom ze op 
de 50 rug wél binnen de reservelimiet. Op de 100 rug zwom Anouk van Helvoirt 
3,5 seconden van haar pr en bleef ruim binnen de gestelde limiet. 
Opvallende verbeteringen waren er verder van Manissa vd Brand (bijna 5 
seconden van haar pr op de 100 vrij), Jet vd Bersselaar (-2.5 seconden op de 
100 rug), Elke Schellekens (een seconde eraf op de 50 school) en Lisa Smits, die 
op de 100 wissel 7 seconden sneller was dan ooit. 
 

In totaal zijn er voor de Brabantse Zomerkampioenschappen in mei in Breda een 
recordaantal van 74 limieten, 12 reservelimieten, 4 estafettelimieten en 2 reserve 
estafettelimieten behaald.  
 

NK Lange Afstanden 28 april in Dordrecht 
 

Zaterdag 28 april werden in Dordrecht de NK Lange afstanden gehouden. Tijdens 
de Brabantse Lange Afstands Kampioenschappen heeft John Verhagen (junioren 
3) binnen de limiet voor de 1500 vrij gezwommen en mocht dus in Dordrecht op 
deze afstand starten. 
John stond als 7e ingeschreven. In Dordrecht had hij tijdens zijn race last van zijn 
ribben, wat resulteerde in een eindtijd van 18.42.80, de 11e plaats. Mike 
Marissen (Nunspeet) werd Nederlands Kampioen met 17.13.23. 
 

Masterwedstrijd 5 mei in Nijlen (België) 
 

Zaterdagmiddag 5 mei vertrokken 4 masters van Neptunus '58 naar het 
Belgische Nijlen voor hun eerste internationale masterwedstrijd. De Schijndelse 
vereniging was één van de in totaal zeven Nederlandse clubs.  
De oudste deelnemer was Marios vd Bersselaar (50+). Hij startte op de 50 school 
en de 50 vrij en werd op beide afstanden eerste. Wel bleef hij net boven zijn 
beste tijden. Niall Carroll komt uit in de categorie 30+. Hij zwom net als Marios de 
50 school, maar had daar zo'n zin in, dat hij veel te vroeg van het startblok 
vertrok. Op de 100 meter wachtte hij keurig op het startschot en zwom naar de 1e 

http://neptunus58.web-log.nl/neptunus58/2007/03/uitslag_brabant.html
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plaats in een verbetering van zijn beste tijd 3,5 seconde. Hij verbeterde hiermee 
ook zijn eigen masterrecord. In de categorie pre-master (20+) waren er 2 
zwemmers namens Neptunus '58: Frank Hovenier en Sandra Schellekens. Frank 
won de 200 wissel en de 50 rug en werd 3e op de 50 vlinder. Op de 200 wissel 
verbeterde hij zijn 2 jaar oude pr met een halve seconde. Dit was tevens goed 
voor een masterrecord. Op de 50 rug zwom hij eveneens een masterrecord, 
hoewel hij 0.13 boven zijn beste tijd zwom. Sandra zwom de 800, 100 en 50 vrij. 
Op de 800 en 50 vrij was ze de snelste, op de 100 meter moest ze 1 zwemster 
voor zich dulden. Voor haar waren er geen persoonlijke records, maar op de 800 
meter was er wel een verbetering van haar eigen masterrecord, wat stond sinds 
de NK Masters van 2 weken geleden.  
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ONDER DE KEP 
 

Het zit er weer op  

 
Met het verschijnen van deze De Drietand 
zijn alle competitiewedstrijden gespeeld en 
moet alleen het tweede nog een tweetal 
bekerwedstrijden afronden. Door verlies in 
de eerste wedstrijd is het onwaarschijnlijk 
dat zij als eerste in de poule eindigen. 
Maar met het tweede weet je het nooit. In 
de laatste twee wedstrijden van het 
seizoen werd hun plek in de eerste klasse 
district zeker gesteld door gelijk te spelen 
tegen de Rog, op dat moment nummer 2 in 
de competitie, en te winnen van Hallas-Glana de nummer 6. Hierdoor werd 
Nayade op de laatste speldag alsnog gedegradeerd naar de 2de klasse district. 
Na de degradatie van heren 1 vanuit de 4de klasse bond zitten volgend jaar dus 
twee teams in de 1ste klasse district, dit moeten toppers worden. 
 
Maar goed, zoals altijd aan het einde van het seizoen de overzichten, de rangen 
en standen per team en natuurlijk de Dôs en Pôs. 
 
Interessant is het hierbij om niet alleen te kijken wat er per team is gebeurd maar 
ook een top 10 met topscoorders en een top 10 met meest effectieve spelers 
samen te stellen. Hier onder alvast deze 2 toptienen. Een grijs gekleurd vak geeft 
aan dat de score van de speler/speelster in het eigen team is gemaakt, invallers 
zijn blanco. 
 
 
Top 10 topscoorders 
Topscoorders    Tobscoorders   

    gespeeld D's D's/wedstr.       gespeeld P's P's/wedstr. 

1 Melissa vd Schoot 17 64 3,8   1 Casper Middag 24 35 1,5 

2 Richard Postma 20 55 2,8   2 Tessa Leering 20 32 1,6 

3 Kim van Berkel 17 45 2,6   3 Richard Postma 20 31 1,6 

4 Evalie Hovers 17 39 2,3   4 René Kuipers 25 30 1,2 

5 Casper Middag 24 39 1,6   5 Marcel van Dinther 18 26 1,4 

6 Miranda Huijsmans 16 37 2,3   6 Angela Kampman 17 24 1,4 

7 Jolijn vd Schoot 17 35 2,1   7 Els Goijaerts-Aarts 15 23 1,5 

8 Marcel Tibosch 17 31 1,8   8 Martijn Vloet 18 23 1,3 

9 Thomas Spit 13 30 2,3   9 Luuk Leering 19 23 1,2 

10 Hanneke vd Steen 17 27 1,6   10 Daan Hermes 17 22 1,3 

 
 
 
Top 10 effectieve spelers 

 


